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Мова викладання

Українська мова

Що буде вивчатися
(предмет навчання)

Дисципліна передбачає вивчення біографій діячів музичного
мистецтва із залученням методології біографістики.

Чому це цікаво
/потрібно вивчати
(мета, завдання)

Об’єктами вивчення є біографії видатних діячів музичного
мистецтва.
Мета дисципліни – ознайомлення з напрямами наукових
досліджень в галузі музичної біографістики, характеристика
наукового доробку світових та українських вчених-біографістів,
знайомство з типологією біографій, соціокультурними,
релігійними та етнічними особливостями біографій видатних
діячів музичного мистецтва.
Завдання дисципліни – оволодіння теорією та методикою
вивчення музичної біографістики; екстраполяція здобутих знань
в науково-дослідницьку діяльність.
Для здобувачів вищої освіти необхідні: знання історії світового
та українського музичного мистецтва у персоналіях; вміння
аналізувати й оцінювати значення персоналій в історії
зарубіжного та українського музичного мистецтва; володіння
навичками розв’язувати складні задачі у вимірах музичної
біографістики.
Здатність розв’язувати комплексні проблеми у сфері музичного
мистецтва, що передбачає переосмислення наявних знань і
формування нового досвіду, професійної майстерності згідно до
компетентностей освітньої програми «Музичне мистецтво» третього
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 025 Музичне
мистецтво.
ПРН 1. Мати передові концептуальні та методологічні знання з
музикології і на межі предметних галузей, а також дослідницькі

Пререквізити
(попередні
компетентності,
необхідні для вивчення
дисципліни)
Пореквізити
(компетентності,
отримані після
вивчення дисципліни)
Чому можна навчитися
(результати навчання)

навички, достатні для проведення наукових і прикладних
досліджень на рівні останніх світових досягнень з відповідного
напряму та отримання нових знань.
ПРН 2. Знати історію становлення науки про музику, етапи її
еволюції, основні музично-історичні концепції.
ПРН 3. Вільно орієнтуватися у світовому музично-історичному
процесі від Античності до сьогодення, відповідно до сучасних
наукових знань вміти обґрунтувати нове розуміння явищ
світового музичного мистецтва.
ПРН 4. Знати найновіші дослідження з історії світового й
українського музичного мистецтва, у світлі сучасних знань вміти
обґрунтувати нові погляди на його розвиток від витоків до
сучасності, розуміти співвіднесеність українського музичного
мистецтва зі світовими музично-історичними процесами.
ПРН 6. Формувати методику проведення наукового дослідження
для
отримання
достовірного
результату,
компетентно
вирішувати професійні питання усіх етапів і складових процесу
наукового дослідження.
ПРН 9. Дотримуватися норм академічної доброчесності у
процесі здійснення наукової діяльності та проведення власного
дослідження, застосовувати норми регулювання правовідносин у
сфері інтелектуальної власності.
ПРН 10. Глибоко розуміти загальні принципи й методи
гуманітарних та мистецтвознавчих наук, а також методологію
наукових досліджень, застосувати їх у власних наукових
роботах, у викладацькій практиці та реалізації наукових та/або
інноваційних проєктів.
Критерії оцінювання
(екзаменаційна
політика)

Як можна
користуватися
набутими знаннями і
вміннями
(компетентності)

Форми контролю:
1. Оцінювання роботи під час семінарських занять – 30 балів /
18 балів.
2. Самостійна робота – 30 балів / 18 балів.
3. Екзамен – 40 балів / 24 бали..
Шкала оцінювання:
За національною диференційованою шкалою – «відмінно»,
«добре», «задовільно», «незадовільно».
За шкалою ECTS: A 90-100, B 82-89, C 74-81, D 64-73, E 60-63,
FХ 35-59, F 1-34.
Демонструвати загальні компетентності:
ЗK 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗK 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з
різних наукових джерел.
ЗK 6. Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько
свідомо.
ЗK 7. Здатність дотримуватись етики досліджень, а також правил
академічної доброчесності в наукових дослідженнях та науковопедагогічній діяльності.
Демонструвати фахові компетентності:
ФK 1. Здатність до оволодіння глибинними знаннями в галузі
музичного мистецтва та дотичних до нього міждисциплінарних
напрямах.
ФK 2. Здатність обґрунтовано обирати та застосовувати
методологію наукових досліджень на теоретичному і

Навчальна логістика

Інформаційне
забезпечення
з фонду та репозиторію
НАКККІМ

практичному рівнях з урахуванням специфіки музикологічної
сфери.
ФK 3. Здатність проведення критичного аналізу різних
інформаційних джерел, авторських методик, конкретних
освітніх, наукових та професійних текстів у галузі музичного
мистецтва.
ФK 4. Здатність глибоко розуміти закономірності музичноісторичного процесу.
Структура навчального курсу складається з семи базових
тем, кожна з яких включає лекції, семінарські заняття,
самостійну роботу здобувачів, що завершуються контролем
рівня засвоєння якості програмного матеріалу курсу.
1. Музична
біографістика
у
системі
сучасного
музикознавства.
2. Біографічне джерелознавство.
3. Загальна класифікація видів джерел біографічної
інформації.
4. Архівні матеріали: загальні відомості та методологія
роботи з ними.
5. Праці з генеалогії як джерело біографічних відомостей.
6. Біографічні та біобібліографічні словники і збірники
біографій.
7. Українська біографічна енциклопедистика.
Форма контролю: диференційований залік.
Види занять: лекційні, семінарські заняття, самостійна робота.
Методи навчання:
– вербальний метод (лекція, дискусія, бесіда тощо);
– практичний метод (семінарські заняття);
– наочний метод (ілюстративний та демонстративний);
– самостійна
робота
з
науковою
літературою
(конспектування, рецензування, анотування);
– інформаційні методи новітніх комп’ютерних технологій
(дистанційні, мультимедійні, веб-, віртуально орієнтовані тощо);
– проблемний метод (розв’язання завдань, наукове
реферування);
– проєктний метод (індивідуальна науково-дослідна робота).
Рекомендована література та інформаційні ресурси
Література:
1. Біографістика в контексті сучасних історичних та
історіографічних досліджень: Харківський історіографічний
збірник. Харків: НМЦ «СД», 2003. Вип. 6. 192 с.
2. Валевский А. Л. Основания биографики. Київ: Наукова
думка, 1993. 110 с.
3. Ляшко С. М. Українські біографічні довідкові видання
ХIХ–ХХ століття: історичні та теоретико-методичні засади.
Запоріжжя: Дике Поле, 2010. 288 с.
4. Ляшко С. М. Українські біографічні довідкові видання
XIX–ХХ століття: історичні та теоретико-методичні засади.
Запоріжжя, 2010. 288 с.
5. Менжулін В. І.
Біографічний
підхід
в
історикофілософському пізнанні: монографія. Київ: НаУКМА, Аграр
Медіа груп, 2010. 455 с.

Локація та
матеріально-технічне
забезпечення
Кафедра

6. Бугаєва О. В.
Біографія
митця
в
українській
гуманітаристиці: сучасні музично-біографічні парадигми.
Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечноінформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали
Міжнар. наук. конф. (6–8 жовт. 2020 р.). Київ, 2020. С. 465–469.
7. Бугаєва О. В. Музична біографіка українців діаспори:
наукова рефлексія над фондами Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського // Українська біографістика. 2019. Вип.
17. С. 196–225.
8. Бугаєва О. В. Архівна спадщина Музичного товариства
імені М. Д. Леонтовича: монографія. Київ: НБУВ, 2011. 388 c.
9. Валевский А. Л. Основания биографики. Київ: Наукова
думка, 1993. 110 с.
10. Голубович И. В. Биография: силуэт на фоне Humanities
(Методология
анализа
в
социогуманитарном
знании):
монография. Одесса: ФЛП Фридман А.С., 2008. 372 с.
11. Граб У. Б. Мирослав Антонович: інтелектуальна біографія.
Еміграційне музикознавство в українському культуротворенні
повоєнних десятиліть. Львів: Видавництво Українського
католицького університету, 2019. 456 с.
12. Попова Т. Н.
Жизнеописание
ученого-историка
на
перекрестке
историографических
традиций.
Теория.
Методология. Практика. Одесса: Бондаренко М.А., 2017. 456 с.
13. Шульгіна В. Д. Дні і роки життя М. В. Лисенка, зібрані в
одне видання // Вісник Національної Академії керівних кадрів
культури і мистецтв. Київ: Міленіум, 2016. №4. С. 66–69.
14. Шульгіна В. Д. Творчий доробок видатного вченого та
митця (до ювілею Комісарова Олега Вадимовича, професора
Національного педагогічного університету імені М. П.
Драгоманова, члена-кореспондента Української технологічної
академії, заслуженого діяча мистецтв України) // Вісник
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2018.
№ 4. С. 370–371.
15. Ясь О. В. Біографістика // Енциклопедія історії України:
в 5т. / редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. Київ: Наукова думка,
2003. С. 295–296.
Інформаційні ресурси:
1. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. URL:
http://www.nbuv.gov.ua/
2. Національна
історична
бібліотека
України.
URL:
www.nibu.kiev.ua/
3. Електронний каталог Наукової бібліотеки НАКККіМ. URL:
http://library.nakkkim.edu.ua/
4. Електронна
бібліотека
«Культура
України».
URL:
http://elib.nplu.org/
5. Національна
спілка
композиторів
України.
URL:
https://composersukraine.org/
Проведення лекційних та семінарських занять з дисципліни
«Музична
біографістика»
забезпечується
відповідною
матеріально-технічною
базою,
навчально-методичною
документацією та матеріалами.
Кафедра академічного і естрадного вокалу та звукорежисури.

Інститут

Інститут сучасного мистецтва

Інформація про
науково-педагогічних
працівників

Шульгіна Валерія Дмитрівна – доктор мистецтвознавства (2003),
професор (1993). Освіта: Київська державна консерваторія ім. П. І.
Чайковського, спеціальність «Фортепіано» (1961). Автор численних
монографій, наукових статей, підручників. Член Національної
спілки композиторів України. Науковий керівник кандидатських і
науковий консультант докторських дисертацій, затверджених МОН
України.
Інша інформація на сайті кафедри:
https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-suchasnogomistetstva/kafedra-estradnogo-vikonavstva/shulhina-valeriyadmytrivna

Оригінальність
навчальної дисципліни
(при наявності).
Політика академічної
доброчесності

Навчальна дисципліна «Музична біографістика» розроблена на
основі науково-практичного досвіду провідних вітчизняних та
зарубіжних музикознавців, культурологів, філософів, естетиків.
Всі учасники навчального процесу попереджені про необхідність
дотримуватись політики доброчесності, що сприятимуть
функціонуванню ефективної системи запобігання та виявлення
академічного плагіату.
Google classroom:
https://classroom.google.com/c/NDU0OTU2Njk1MTI5

Лінк на дисципліну

Розробник: Шульгіна В. Д., доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри
академічного і естрадного вокалу та звукорежисури
____________________
(підпис)
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